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بزنگاه

 مناظره منطق و آمار
با جهل و دروغ

تيتر مصور|نگاه آخر در حاشيه، در متن

تشكل »شهروندان عليه اسالم ستيزي« 
كه يك س��ازمان مردم نهاد اسپانيايي 
است و در سال 2011 ميالدي با هدف پيشگيري از آزار 
و اذيت مسلمانان و محكوم كردن اينگونه اقدامات عليه 
آنها ايجاد شده اس��ت، اخيرا طي گزارشي اعالم داشته 
موارد ثبت شده اسالم ستيزي در اسپانيا در سال 2016 
نسبت به س��ال ما قبل دو برابر ش��ده و به بيش از 500 
مورد رسيده است. آمار ارايه شده در اين گزارش نسبت 
به وضعيت »نگران كننده« اسالم ستيزي در شبكه هاي 
اجتماعي اينترنتي هشدار داده است. اين تشكل اعتقاد 
دارد با وجود اينكه موارد اسالم ستيزي در اسپانيا مشهود 
نيستند اما منجر به كاش��تن بذر نفرت شهروندان اين 
كشور عليه مس��لمانان مقيم مي شود. از مجموع موارد 
اسالم ستيزي در سال 2016 در اسپانيا، 284 مورد عليه 
اسالم، 81 مورد عليه زنان، 57 مورد عليه مساجد، 23 
مورد عليه كودكان؛ 31 مورد عليه پناهجويان و 34 مورد 
عليه فعالين به ثبت رسيده است. اين سازمان مردم نهاد 
خواستار برخورد دادستاني اسپانيا با اين قبيل رفتارها 

عليه جامعه مسلمان اين كشور شده است. 
از كل جمعيت كنوني اس��پانيا در ح��ال حاضر 90/2 
درصد آنها مليت اسپانيايي دارند و مابقي را خارجيان 
تشكيل مي دهند. اتباع خارجي مقيم اسپانيا كه بخشي 
از جمعيت اين كشور محسوب مي شوند نيز 4 ميليون و 
549 هزار و 858 نفر هستند. با وجود ادامه كاهش تعداد 
خارجيان مقيم اسپانيا در اين كشور، اين سير نزولي در 
مقايسه با آمارگيري س��ال قبل يك كاهش يك و نيم 
درصدي را نش��ان مي دهد و روند ادامه دار خروج اتباع 
خارجي از اسپانيا نسبت به سال قبل كمي كندتر شده 
است. حدود دو ميليون نفر در اسپانيا پيرو دين اسالم 
هس��تند كه تعداد آنها در سال هاي اخير افزايش يافته 
اس��ت. تعداد مراكز عبادت مسلمانان در اسپانيا بدون 
احتساب اماكن شخصي، 1400 مورد است كه دو برابر 
آمار 5 سال پيش است. كارشناسان مبارزه با »تروريسم 
اسالمگرايي« اين كشور مدعي اند بر اساس تحقيقات 
ب��ه عمل آمده در 6 درصد از مس��اجد كنوني اس��پانيا 
پيام هاي افراطي تبليغ  شده و در آنها خواستار جهاد و 
قتل »كافران« مي شوند. تحقيقات پليسي حكايت از آن 
دارد كه در حال حاضر ابزارهايي كه براي افراطي كردن 
افراد مورد استفاده قرار مي گيرد اينترنت و شبكه هاي 
اجتماعي است و اماكن مذهبي همچون مساجد بمانند 
س��ابق تاثيرگذاري ندارند. اس��پانيا در سال هاي اخير 
بارها افراد مظنون به ش��ركت در عمليات تروريستي و 
همچنين همكاري با داعش در سوريه و عراق را دستگير 
كرده است كه آخرين نمونه آن دستگير دو نفر فعال در 
بخش خريد و فروش محصوالت انفورماتيك كه مظنون 
به تامين اعتبار مالي فعاليت هاي تروريس��تي بودند، 
اس��ت. يك تبعه مصري در اين رابطه دستگير شدند. 
ادعا مي شود اين تبعه مصري با گروهك متالشي شده 
در هامبورگ كه در سال 2002 كه حمالت 11 سپتامبر 
را برنامه ريزي و اجرا كرده بودند در ارتباط بوده اس��ت. 
همچنين اخيرا در ش��هر بارسلونا پليس طي عملياتي 
عليه آنچه »تروريسم جهادگرايي« مي خوانند سه نفر 
را دستگير كرده است كه احتمال مي رود در سوءقصد 
سال 2016 بروكسل نقش داشته اند. تالش مادريد براي 
مبارزه با تروريسم در حالي است كه تحقيقات موسسه 
»الكانو« در خصوص جهادگرايي در اس��پانيا نش��ان 
مي دهد طي س��ال هاي 2014 تا 2016 مجموعا 21 
زن اسپانيايي به سوريه و عراق سفر كرده تا به سازمان 

تروريستي داعش بپيوندند. 

 وعده انتخاباتي
جمال رحمتي

ي  ه��ا د مز نا م  س��و ه  ظ��ر منا
رياس��ت جمهوري هم برگزار شد. در 
اين مناظره همه حرف ها زده ش��د و بعيد اس��ت كه 
حرفي مانده باش��د و نامزدها خود را سانس��ور كرده 
باشند. آنان هم مجال طرح برنامه هاي خود را داشتند 
و هم مي توانستند به نقدها پاسخ بدهند و هم به حريم 
خصوصي رقبا وارد بشوند و هم سواد و دانايي و داشتن 
برنامه خود را به رخ بكش��ند. اين مناظره مي تواند هر 
كسي را كه مردد بود قطعا به نتيجه برساند و آنان را به 
راي دادن به يكي از نامزدها تشويق كند. اين مناظره 
طبعا مي تواند نش��ان دهد كه كدام نامزد حرف براي 
گفتن دارد و كدامين راه حل ها قابل اجراست و كدامين 
نامزد انتخاباتي ش��عار مي دهد ي��ا در اجراي تحقق 
خود ناتوان اس��ت. چن��د نكته درباره اي��ن مناظره و 

سرفصل هاي آن را برجسته تر مطرح مي كنم. 
اول- اين مناظره نش��ان داد كه دولت با منطق و آمار 
سخن مي گويد و منتقدان از اين نظر دست پايين تر را 
داشتند. هم در بيان روحاني و هم در بيان جهانگيري 
اين نكته برجس��ته بود كه هيچ س��خني نگفتند كه 
واجد آمار و اطالعات نباشد و در آن مقايسه گويايي از 
عملكرد دولت تدبير و اميد به نسبت دولت قبل صورت 
نگرفته باشد. در مقابل، رقباي دولت نه آمار و اطالعات 
را مبناي اظهارات خود ك��رده بودند و نه بر اطالعات 
درس��ت تاكيد مي كردند. اين امر بر غالب بينندگان 

عيان بوده است. 
دوم- معلوم بود كه مخالف��ان دولت تمام حرف هاي 
خود را براي جلب توجه مردم و جمع آوري راي مطرح 
مي كنند و اص��ال براي آنان مهم نبود ك��ه با واقعيت 
سازگار اس��ت يا خير. مثال روحاني از قاليباف پرسيد 
كه بفرماييد چگونه مي خواهيد رش��د 26درصدي را 
محق��ق كنيد كه ادعا كردي��د. وي تنها به گفتن اين 
عبارت بس��نده كرد كه من تا االن هي��چ قولي ندادم 
ك��ه عملي نكرده باش��م و اين را ه��م محقق خواهم 
كرد. رييسي هم در پاسخ به اين سوال كه از كجا پول 
مي آوريد و يارانه مي دهيد مدعي شد كه قابل تحقق 
اس��ت و ما اين كار را مي كنيم. نب��ود برنامه در بيان و 

استدالل هاي نامزدهاي اصولگرا كامال مشهود بود. 
سوم- قاليباف در اين برنامه هم با روش »تهاجمي« 
و مبتني ب��ر اطالعات ناروا و خ��الف و ورود به حوزه 
خصوصي افراد عمل كرد و فكر كرد با اين كار مي تواند 
تصوير ناجوري از رقبا ارايه كند و راي آنان را به سوي 
خود بكشاند. او سعي كرد واگذاري زمين به روحاني 
و جهانگيري در چند دهه قبل را فس��اد جلوه دهد در 
حالي كه آن رويه در گذش��ته براي همه مسووالن و 
نمايندگان مجلس جريان داشت آن هم به قيمت روز 
آن زمان كه البته رقم پاييني بوده است. طبعا روحاني 
و جهانگيري هم مجبور ش��دند جواب وي را بدهند. 
قاليباف احساس كرد كه به پايان راه خود رسيده است 
و بايد به سيم آخر بزند. اين شيوه گاهي جواب مي دهد 
و گاهي تاثير منفي دارد. به نظر مي رسد اين بار فضاي 

اجتماعي به زيان قاليباف شكل خواهد گرفت. 
چهارم- اين پيشنهاد را مي توان به كميسيون نظارت 
بر تبليغات انتخاباتي ارايه كرد كه خوب اس��ت آنان 
در فاصله دو تا سه روز از نامزدهاي رياست جمهوري 
بخواهند كه مدارك موجود درباره مدعاهاي خود را 
عرضه كنند و آنان بعد از بررس��ي به مردم بگويند كه 
كداميك درست گفتند و كداميك غلط. البته اين رويه 
االن موجود نيست ولي اگر باشد مردم بهتر مي توانند 

قضاوت كنند. 

علي شكوهي

اسالم ستيزي از نوع اسپانيايي

روزه��ا  اي��ن 
مي��ان  در  و 
زياد  مشكالت 
نشريات چاپي، 
مي��ت  و محر

بيشتر در حوزه مطبوعات سهم كودكان و نوجواناني 
است كه نش��ريات تخصصي زيادي ندارند و در اين 
حوزه با مش��كالت بزرگي روبه رو هستند. كودكان 
و نوجواناني كه مدام به آنها گفته مي ش��ود مطالعه 
داش��ته باش��ند اما در حوزه مطبوعات هيچ توليد 
خاصي براي آنها صورت نمي گيرد. اما در اين كمبود 
مطبوعات حوزه كودكان و نوجوانان گاهي نشرياتي 
در اين حوزه منتش��ر مي ش��ود كه خبر از آينده اي 
خوب براي نش��ريات كودك و نوج��وان مي دهند. 
وقتي يك نش��ريه تازه و مخت��ص كودك و نوجوان 
روي كيوس��ك مي آيد، يك اتفاق بزرگ تر اس��ت و 
بزرگ تر از آن دوام آوردن اين نش��ريه و رسيدن به 
يك س��الگي. درس��ت مانند ماهنامه »داروگ« كه 
نخستين نش��ريه نوجوانان دوستدار محيط زيست 

است و تازه ترين شماره روي كيوسك آمده است.
 اهالي »داروگ« همزمان با يك سالگي اين نشريه با 
تغييراتي در محتواي آن ايجاد كرده اند و با افزايش 
صفحات بخش سرگرمي )از معما تا اُريگامي( البته 
با جاي��زه، قصه هاي ش��يرين ايراني با ش��خصيت 
حيوانات و نوش��ته و عكس از طبيعت گردي و يك 
پوس��تر تمام رنگي هدي��ه به خوانندگان منتش��ر 
ش��ده اند. مصاحبه با فرهاد حس��ن زاده، نويسنده 
ك��ودكان و نوجوانان، نگاهي به فيل��م ديو و دلبر و 
آموزش ساخت اريگامي قورباغه و مطالب كاربردي 
 مرتبط با طبيعت گردي از جمله مطالب اين شماره 

هستند. 
اين ماهنامه زيرنظر سيدرضا كروبي، هايده كروبي، 
مرتضي تفرش��ي و آرش قلمي فرد به عنوان شوراي 
سياستگذاري اداره مي ش��ود و شماره هشتم آن با 
قيمت 5000 تومان روي دكه هاي روزنامه فروشي 

توزيع شده است. 

داروگ 

به چه كسي راي بدهيم؟ اصال آيا راي بدهيم 
يا خير؟ چرا و به چه دليل؟ اين روزها شما نيز 
حتما شاهد بحث هاي داغ انتخاباتي هستيد، در دفاع يا مخالفت 
شركت در انتخابات يا راي دادن به اين يا آن نامزد انتخاباتي، 
بحث هايي كه اگر بخواهيم صادقانه به آنها نگاه كنيم، ش��ايد 
بي پايان باشند و نهايتي براي آنها متصور نباشد. بسيارند كساني 
كه بعد از اي��ن بحث هاي مفصل و پرهيجان ادعا مي كنند كه 
توانسته اند شخص يا اش��خاصي را با خود همراه و آنها را قانع 
كنند كه مثال در انتخابات شركت كنند يا به گزينه مورد نظر 
آنها راي بدهند. اين ادعاي شان را هم معموال با رضايت تمام و 
احساس غرور بيان مي كنند، گويي اگر ايشان نبودند، آن فرد 
يا افراد مورد نظر راي نمي دادند يا دس��ت كم به آن فرد مورد 
نظر ايشان راي نمي دادند و قوت استدالل و شيوايي بيان و توان 
دليل آوري اين مدعيان بوده كه اگر نه علت تامه، دست كم علت 
كافي براي راي دادن كسي بوده كه پيش از اين نمي خواسته 
راي بدهد يا گزينه ديگري را مد نظر داش��ته است.  همه ما با 
تعبيري به اسم گروه هاي مرجع آشنا هستيم، افراد يا نخبگاني 
كه به هر دليلي در يك حوزه خاص مرجعيت يافته اند و ديگران 
در آن حوزه براي تصميم گيري به آنها رجوع مي كنند تا جايي 
كه به سياست و بحث ما يعني انتخابات مربوط مي شود، اين 
گروه هاي مرجع، آن دس��ته از نخبگان سياس��ي هستند كه 
سايرين كه در سياست تخصصي ندارند، براي اتخاذ تصميم 

يا انتخاب به آنها رجوع مي كنند و نظر ايشان را مي پرسند. 
در حوزه هاي تخصصي مثل علوم و فنون اين گروه هاي مرجع 
معموال متخصصين هستند، يعني كساني كه در حوزه اي خاص 
مهارت يا دانش تخصص كسب كرده اند و به اصطالح متخصص 
ش��ده اند و به اصطالح از دي��د مراجعين ب��ه آن حوزه خاص 
ذي صالح هستند. اينكه چطور اين فرآيند احراز صالحيت را 
طي كرده اند و به عنوان متخصص و مرجع در آن حوزه پذيرفته 
شده اند، بحث ديگري است، اما به هر حال در بيشتر حوزه ها 
معيارها و مالك هاي همگاني اي وجود دارد كه باعث مي شود 
فرد يا افرادي به عنوان متخصص شناخته شوند و سايرين براي 
حل معضالت و مش��كالت خود به آنها رجوع مي كنند. اما آيا 
در حوزه سياست كه امري عام اس��ت و عموم آدميان را در بر 
مي گيرد، مي توان مالك ها و معيارهايي براي اينكه گروه هاي 
مرجعي جس��ت؟ به عبارت ديگر آيا مثال مي توان گفت فالن 
ش��خص يا گروه به اين دليل كه اس��تاد علم سياست است يا 
س��ال ها در سياست حضور داشته، متخصص است و مي توان 

و  اي بسا بايسته است كه به او رجوع كرد و نظر او را پرسيد؟ 
پاسخ به پرسش اخير دش��وار است و با تامل نكته مهم تري را 
عي��ان مي كند كه به برخي از پيچيدگي ه��اي آن چه در آغاز 

يادداش��ت به آن اشاره شد باز مي گردد. مساله در واقع فرآيند 
پيچيده تصميم گيري در انتخاب هاي سياسي است. به ديگر 
سخن فرآيند اتخاذ تصميم در اينكه راي بدهيم يا راي ندهيم 
يا به چه كسي راي بدهيم، بسيار پيچيده تر از آن است كه در 
آغاز فكر مي كرديم و كساني كه تصور مي كنند با يك يا اصال 
ده ساعت بحث و گفت وگو توانسته اند كسي يا كساني را مجاب 

كنند كه راي بدهند، اين پيچيدگي ها را در نظر نمي گيرند. 
در سياست، ما با خواس��ت يا اراده معطوف به قدرت سر و كار 
داريم و كسي كه در سياس��ت اثرگذار است، يعني در واقع بر 
اراده و خواس��ت ديگران اثر مي گذارد و خواست و اراده ايشان 
را در جهت خواست و اراده مورد نظر خود تغيير مي دهد. براي 
تاثيرگذاري بر خواست و اراده ديگران بيش از آنكه تغيير باورها 
و انديشه هاي ايشان موثر باش��د، تاثيرگذاري بر خواسته ها و 
احساس��ات ايشان موثر است و به همين خاطر است كه شايد 
استدالل هاي مرسوم كه عمدتا در راستاي تغيير باورها هستند، 
تاثير چنداني ندارند. اين نكته اي است كه سياست ورزان )و نه 
دانشمندان سياست( بيشتر از بقيه به آن توجه دارند و از همين 
روست كه بيشتر چشم اندازهاي هيجان برانگيز )تحريك كننده 
احساسات( ترسيم مي كنند و شعارهايي مي دهند كه از سوي 
رقباي ش��ان »عوام فريبانه« خوانده مي شود، به جاي اينكه با 
عقل مخاطبان شان به گفت وگو بپردازند و سعي كنند از نظر 

عقلي ايشان را مجاب سازند.
 از آنچ��ه آمد نبايد ان��كار حضور عقل در سياس��ت را نتيجه 
گرفت و كل كنشگري سياسي را بر آمده از خواسته ها و اميال 
و احساس��ات خواند. مس��اله در واقع دش��واري نحوه ورود و 
تاثيرگذاري عقل بر انتخاب هايي است كه در جهت تامين اميال 
و خواسته ها اخذ مي شوند. به عبارت ديگر كسي كه مي كوشد 
با سالح عقل بر اراده سياسي ديگران تاثير بگذارد، بايد بتواند 
به نحو عيني و مستدل به ايشان نشان دهد كه چگونه پيامد 
يك تصميم سياسي در منافع عيني خود آن فرد اثر مي گذارد 
و چگونه اين تصميم اميال و خواسته هاي او را بر آورده مي كند 
يا مانع از تحقق آنها مي ش��ود، نكته اي كه معموال در مباحث 
رايج سياسي از آن غافل مي شود و عمده بحث هاي مرسوم يا 
حول آرمان هايي كالن و انتزاعي ش��كل مي گيرد يا به حب و 
بغض هاي شخصي مربوط مي شود. نكته نهايي و مهم مد نظر 
اين يادداشت اين است كه كسي كه به همين شيوه عقلي بحث 
مي كند هم بايد در نظر داشته باشد الجرم تصميم گيري در 
حوزه سياست به ميل و اراده فرد تصميم گيرنده باز مي گردد؛ 
ميل و اراده اي كه لزوما عقالني نيستند و عقل سياسي شايد 
تنها بتواند به آن جهتي دهد يا برخي چيزها در مسير اين ميل 

را براي آن روشن سازد. 

عقل در سياست

فلسفه در خيابان
محسن آزموده

م�����ه  ن��ا ز و ر
فس��كي  سكو ما «
كامسامولتس« صبح جمعه تيتر 
زد: »س��خنگوي وزارت خارج��ه 
روس��يه شبكه س��ي ان ان  امريكا 
را به تمسخر گرفت«. » آغاز رشد 
اقتصاد روس��يه موج��ب تقويت 
ارزش روب��ل ش��د« و »روس��يه 
وس��يله اي براي تجسس توپخانه 
دش��من مي س��ازد« از تيترهاي 
ديگ��ر اين روزنامه چاپ روس��يه 

است. 

»بيش از 45 هزار 
پناهج��و امس��ال 
وارد ايتاليا ش��دند« گزارش مهم 
روزنامه »الس��تمپا« اس��ت. اين 
روزنام��ه چ��اپ ايتالي��ا دو خبر 
مهم ديگ��ر هم در صب��ح جمعه 
دارد: » دع��واي مي��ان وزرا براي 
اجباري شدن واكسن در مدارس 
اين كش��ور« و »نيم��ي از كابينه 
جدي��د مك��رون رييس جمهور 
منتخب فرانس��ه را زنان تشكيل 

مي دهند.« 

»اكونوميست« در 
شماره جديد خود 
گزارش ويژه اي از سياست طراحي 
شده براي امريكا منتشر كرده و در 
آن به برگ برنده ترامپ اشاره كرده  
اس��ت. اين هفته نامه گزارشي هم 
درباره انتخابات رياست جمهوري 
ايران منتشر كرده و نوشته است: 
»روحان��ي روي طناب راه مي رود 
و م��ردم ايران آماده مي ش��وند تا 
رييس جمه��ور خ��ود را انتخاب 

كنند.« 

جهان؛ خارج از مرزها 

شوراي شهر براي اصالح طلبان و مردمي كه به 
اصالح طلبي متمايلند، آزمون مهمي اس��ت كه 
دعا مي كنيم از آن س��ربلند بيرون بيايند. هر چند از ش��واهد و 
قرائن پيداس��ت كه نبايد خوشبين بود. اگر به هر دليلي در اين 
آزمون سرافكنده شويم كس��ي جز خود را نبايد مالمت كنيم 
و تا چهار س��ال آين��ده چيزي جز دريغ و حس��رت نصيب مان 
نخواهد شد. ما قبال هم در ش��وراها باخته ايم و اين كانون مهم 
تصميم گيري را به حريف واگذاش��ته ايم. وقتي س��رگرم »اره 
بده، تيشه بگير«هاي حقارت بار نفس��اني بوديم، شوراي شهر 
تبديل به كانون قدرت و ثروت ش��د و از دلش نه فقط ش��هردار 
مبسوط اليد بلكه رئيس جمهور مطلق العنان بيرون آمد. درست 
است كه هم بايد نگران انتخابات رياست جمهوري باشيم و هم 
ش��وراها، اما به نظرم ارزش و اهميت دف��اع تمام قد از روحاني، 
ش��وراها را تحت الشعاع قرار داده و در چش��م سياستمداران و 
مردم كم اهميتش كرده. توفيق ما در ابقاي روحاني بر مسندش، 
بس��يار مهم خواهد بود و در تاريخ ثبت خواهد شد،  اما پيروزي 
ما در شوراها نيز مهم است و مي تواند شيريني تحقق اراده ملي 
را دوچندان كند... اما متاس��فانه به هر دليلي، فعال دعواست و 
بر سر ليس��ت واحد، اتفاق نظري وجود ندارد و در اين يكي، دو 
شب اخير هر كسي از هر گوشه اي با شعاري، شروع كرده است 
به اعالم ليس��ت جداگانه. براي حريف پرقدرت و صاحب نفوذ، 
چه چيزي بهتر از اينكه نيروهاي هم افق، مش��غول هم شوند و 
فرصت طاليي تصاحب شورا را بسوزانند. اصالح طلبان، خوب 
يا بد، ليس��تي بسته اند كه كمتر كس��ي آن را تمكين مي كند. 
جز مهرعليزاده كه پا روي نفس��ش گذاشت و تسليم راي و نظر 
شوراي ليست ساز شد، بقيه فرياد انا رجل سر داده اند و هر كس 
از گوشه اي در فضيلت هاي فراموش شده خويش، داد سخن سر 
مي دهد و شايس��تگي اش را براي ورود به شورا يادآور مي شود. 
عده اي هم مشغول طومار جمع كردنند تا شايستگي هاي خود را 
براي شوراي اصالح طلبان يادآور شوند. از آن طرف اصالح طلبان 

هم اتوريته يا حتي قدرت اقناع مردم را ندارند. خبرها حاكي از 
عصبانيت و تشتت و چنددستگي است. همين است كه مي گويم 
از اين آزمون سربلند بيرون نمي  آييم. زعماي قوم يا وارد قضيه 
نمي شوند يا احتماال بيم آن دارند كه اگر وارد شوند حكم شان 
نافذ نباشد. سردمداران موجود ديالوگ بلد نيستند، خيلي زود 
از كوره در مي روند و صالي »بودور كه وار« )هميني كه هست( 
سر مي دهند. مردم هم پراكنده شده اند و هركدام جذب يكي از 
اين گروه هاي تلگرامي شده اند. فرجام اين پراكندگي، پيروزي 

حريف و تداوم مديريت شهر بر همين منهاج است. 
من نمي گويم كه اصالح طلبان اش��تباه نكرده ان��د و مو الي درز 
ليست ش��ان نمي رود. نه آنها هم بنده خدا هس��تند و حتما يك 
جاي كارش��ان ايراد دارد. اما باالخره كار سياسي اقتضائاتي دارد 
كه بايد بدان ها گردن بگذاريم. چون حزب نداش��ته ايم و  تمرين 
دموكراسي )به معناي حزبي و سياسي( نكرده ايم براي مان سخت 
است كه زير بار ليستي برويم كه دوستش نداريم. اما كار سياسي 
به يك اعتبار همين پا گذاش��تن روي دوس��ت داشتن و همراه 
شدن با تصميم جمعي است. كار سياست كار دل نيست كه همه 
با رضا و رغبت بدان گردن نهيم. كار سياست پيروزي فرد بر جمع 
نيست. سختي كار سياسي هم همين است كه آدم مجبور است 
در مواقعي از تصميم غلط هم جناحي هايش دفاع كند و برخالف 
ميلش بدان راي بدهد. اصال اگر اين كار سخت نبود كه اسم آزمون 
رويش نمي گذاش��تيم. حرف من روزنامه نگار خريدار ندارد، اما 
الزم اس��ت بزرگان و نامداران و رجالي كه حرف شان دررو دارد، 
اقتضائات كار سياس��ي را به همه، هم به مردم و هم به گروه هاي 
اصالح طلب و هم به كانديداهايي كه توان و ميل انصراف به نفع 
يك جريان را ندارند، يادآوري كنند و اينها را از صرافت خدمت در 
شورا بيندازند... باور كنيد باختن در شوراي شهر، كم از باختن در 
رياست جمهوري نيست و بيم آن مي رود كه مثل سال هاي قبل 
گرفتار تمناهاي نفساني و حقارت بار شويم و به جاي جمع، خود 

را ببينيم. خودپسندي، جان من، برهان ناداني بود.

اقتضاي كار سياسي

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

عكس روز »گاردين« پس��ر جوان ايراني است كه در هفته گذش��ته حسابي خبرساز شد؛ رضا پرستش 
كه  شباهت ظاهري بسيار زيادي به ليونل مسي دارد.هفته گذشته پرستش در گفت وگويي با رسانه ها 
از س��فرش به بارس��لونا و ديدار با مسي گفته بود و اينكه شبيه به مس��ي بودن، راه و مسيري است كه او 
براي خودش انتخاب كرده. توجه به اين اتفاق، آنقدر در رس��انه هاي داخلي و خارجي زياد شد كه اكانت 
 »يوراس��پورت« در توييتر، براي ارسال خبري درباره مسي به اش��تباه از عكس پرستش استفاده كرد و 
كمي بعد متوجه اين اشتباه فني شد و عكس را تغيير داد. حاال »گاردين« هم نگاهي به اين اتفاق داشته و 

عكسي از بدل ايراني مسي را به عنوان يكي از عكس هاي روز خود انتخاب كرده است. 

عكس نوشت

وضعيت  سفيد - حميد نعمت اهلل

 خوبي هندوانه در پوس��ت كلفتش اس��ت. در هر آب چركي هم كه بيفته، مي ش��ه خنك ش��ه بدون اينكه داخلش كثيف بشه. 
پس بمون و خنك شو. 

فالش بك

عصر جمعه اي كه گذشت و در هياهوي خبرهاي 
سياس��ي و نگاه هايي ك��ه به س��مت مناظره 
كانديداهاي رياست جمهوري بود، شهال الهيجي ناشر قديمي 
و هميشگي بيضايي نامه اي در خبرگزاري ها منتشر كرد و اعالم 
كرد كه پرفروش ترين اثر انتش��اراتي اش در نمايشگاه كتاب، 
كتابي از بيضايي است و اين خبر را اعالم مي كند چون مي خواهد 
تاثير هميشگي بيضايي و انديشه اش را يادآوري كند. الهيجي 
در اين نامه نوش��ت: » در سي امين نمايشگاه بين المللي كتاب 
تهران همچون بيست و نه نمايشگاه پيشين، آخرين كتاِب بهرام 
بيضايي ركورد بيشترين فروش و بيشترين خواستار را داشت.  
اس��تقبال مردم از آثار بيضايي با وجود عدم حضور او در ايران 
به كدامين عامل وابسته است؟ چگونه است كه جواناني كه به 
هزاران دليل و نادليل كتابخوان نيستند وقتي پاي بيضايي در 
ميان است هم دست تنگي مالي و هم غيبت كتاب از سبد خانوار 
را فراموش مي كنند و با آخرين موجودي خود كه ش��ايد بايد 
صرف نان و آِب فرداها شود آثار اين استاِد راستيِن هنر و ادبيات 

نمايشي را با عشقي برآمده از دل و جان مي خرند. راستي چرا؟
پاسخش معلوم است. با وجود فقدان حضور او در اين سرزمين، 
آثارش پيوس��ته چيزي مي آموزد. ادبيات، سينما، تئاتر، زبان 
نمايش. بهرام بيضايي نابغه اي است كه خوشبختانه مردمان او 
را به ج��ا آورده و قدرش را مي دانند. چه غم كه اندكي نيز قدر و 

ارزشش را نشناسند«. 
به اين ترتيب در عصر جمعه اي كه همه نگاه ها به دنبال سياست 
است، ش��هال الهيجي براي بار ديگر نام بهرام بيضايي را تكرار 
مي كند و از اتفاقي مي گويد كه مي تواند همه نظرها و بحث هاي 
اجتماعي و اقتص��ادي درباره جامعه ايران��ي را تغيير دهد و از 
شرايطي بگويد كه وقتي نام انديشمند و هنرمند بزرگي مانند 
بيضايي در ميان باشد، حتي فرهنگ كتابخواني و سرانه مطالعه 
را هم تغيير مي دهد، اما همچنان ناديده گرفته مي ش��ود و به 
سرانجامي مي رس��د مانند اين روزها كه بهرام بيضايي اش در 
خانه نيس��ت و ديگراني كه در خانه هستند هم انگيزه اي براي 

شروع دوباره ندارند. 

يادآوري براي نامي به نام بيضايي
بازخواني خبر تازه رسيده 

محمود فاضلي
ديپلمات پيشين و كارشناس مسائل بين الملل

مجله روز 


